របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែតតប្រះវិហារ

I. ស្ថានភាពការងាររបស់មនទ ីរ ៖
1. ការិយាល័យ រដ្ឋបាល ន្ិងកិច្ចការទូខៅ ៖
 ស្ថានភាពបុគ្ល
គ ក
ិ មន្រនរា
តី ជការកនង
ុ មនទរី
ការងារគ្គ្ប់គ្គ្ងនិងដឹកនាំមនទីរមានថ្ននក់ដឹកនាំ ចាំនួន ៣ រូប (គ្បធានមនទីរ និងអនុគ្បធានមនទីរ ០២
រូប) និងមានការិយាល័យជាំនញចាំនួន ១០ ការិយាល័យ ៖
១- ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ
២- ការិយាល័យផែនការ-ស្ថិតិ
៣- ការិយាល័យគណទនយយ និងហិរញ្ញវតថុ
៤- ការិយាល័យបណ្ុុះបណ្ត
្ ល និងស្រាវស្រាវ
៥- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៏
៦- ការិយាល័យែគតែ
់ ង
គ ់ទឹកជនបទ
៧- ការិយាល័យផែទាំស្ុខភាពជនបទ
៨- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ទស្ដ្ឋកិច្ចជនបទ
៩- ការិយាល័យែលូវជនបទ
១០- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនាតិទដ្ើមភាគតិច្

និងមានកា រិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្រស្ុកច្ាំនួន

០៧ និងស្រកុងច្ាំនន
ួ ០១។
1.1. ចំនួនមន្រនត ីរាជការ

 ស្រុប

៖ ២៦នាក់

 ស្របុស្

៖ ២២នាក់

 ស្រស្ី

៖ ០៤នាក់

 ច្ាំនួនស្របពនធមន្តន្ីរាជការ

៖ ១៣ នាក់

 ច្ាំនួនកូន

៖ ២២ នាក់

 អវត្មាន

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការផដ្លស្ថត
ិ កនុងភាពទាំទនរគ្មានទបៀវតស

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការទែេរច្ូល

៖ ០០ នាក់

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការទែេរទច្ញ

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការស្រកបខ័ណឌែាី

៖ ០០ នាក់

ល.រ

១

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការបានតាំទ ើងស្របាក់បាំណ្តច្់មខ
ុ ងារ

៖ ១៧នាក់

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការបានតាំទ ើងឋានៈ

៖ ២២នាក់

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការច្ូលនិវត្ន៍

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនបុគល
គ ិកាប់កិច្ចស្នា និងបុគល
គ ិកបផណ្ត

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការផដ្លទៅបាំទពញទបស្កកមាទៅបរទទស្

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការស្ហការ ាមួយកមា វិធី និងាដដ្គូអងគការនានា

៖ ០៧ នាក់

នាម និងទគ្មត្នាម

ទស្ង ារី

ទភទ

ប

មុខងារ

ស្របធានមនេរី

ស្ហការាមួយអងគការ ឬកមា វធ
ិ ី

-គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម
(ADB)
- កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាម
ជាំនួយហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

២

ម៉ប់ ធី រិត

ប

អនុស្របធានមនេីរ

កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំនួយ
ហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

៣

ឈុន បន
ុ ថេង

ប

ស្របធានការិយាល័យ គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម(ADB)

៤

ញាណ គង់

ប

មន្តន្ី

- គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទន បផនថម
(ADB)
- កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាម
ជាំនួយហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

៥

ឃិត សុធារា៉ា

ប

មន្តន្ី

គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម(ADB)

៦

ឌុល បូលន
ី

ប

មន្តន្ី

កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំនួយ
ហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

៧

ឆាយ ស្ុវណ្តា

ស្

មន្តន្ី

កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំនួយ
ហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

1.2. ការងារលិខិតចចញ-ចូល
បានថ្វច
ើ រាចរលិខត
ិ ស្ថនម កនង
ុ ថនោះមាន៖
 មនទីរបានថចញលិខត
ិ ថបសកកមម

ចាំនួន ១២ ចាប់

 មនទីរបានថចញលិខត
ិ ថៅស្ថាប័ននន និងកនុងមនទីរ

ចាំនួន ០៨

 បានទទួលលិខត
ិ ចូលពីគ្គ្ប់ស្ថាប័ននន

ចាំនួន ៣៨ ចាប់

 លិខត
ិ ថសេងៗ

ចាំនួន ០៣ ចាប់

ចាប់

1.3. ការងាររដ្ឋបាល ន្ិងបុគ្គលិក
 បានថរៀបច្ាំលខ
ិ ត
ិ អនុញ្ញាតិចាប់ឈប់សគ្មាកជូនមន្រនតរា
ី ជការចាំនួន

៖០២ចាប់

 បានចូលរួមគ្បជុាំថគ្ៅថខតតចន
ាំ ួន

៖០៦ថលើក

 បានចូលរួមគ្បជុាំកនុងថខតតចន
ាំ ួន

៖១០ថលើក

 បានចូលរួមគ្បជុាំផ្សទកនុងមនទីរចាំនួន

៖០១ថលើក

 ដែៃទី ២១ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ទលាកអនុស្របធានមនេីរទទួលបនេុក និងមន្តន្ីទទួលបនេុកការងារ
ទធវើស្មាហរន្កមាស្រកបខណឌែាី ទរៀបច្ាំរបាយការណ៍ផ្លលស្់បូរ្ ាថនភាពរដ្ឋបាល និងការងារទបើក
ស្របាក់ទបៀរវតសតាមស្របពនធ័ធនាគ្មរ ទៅទីស្កា
ី ្ រស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។
1.4. ការងារចបៀវតស និងពលកមម
- បានថរៀបចាំថបៀវតេជូនមគ្នីរា
ត ជការថ្ននក់មនទីរគ្បចាំខខតុលា។
2. ការិយាល័យគណខន្យយ ន្ិងហិរញ្ញវតថុ
 ស្របភពែវិការដ្ឋែល
្ ់
+ ែវិកាអនុមត
័ ឆា
្ ន ាំ២០១៤

= ៤៤៨.២០០.០០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦០

= ៤០.៥០០.០០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦១

= ១០៥.៥០០.០០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦២

= ៦៥.៥០០.០០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦៤

= ២៣៦.៤០០.០០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦៣

= ៣០០.០០០៛០០

+ ែវិកាច្ាំណ្តយស្ស្រមាប់ផខតុលា ឆានាំ២០១៤

= ១៤.៧៧៥.៩៦០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦0

=

០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦១

=

០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦២

=

០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦៤

=

០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦៣

= ១៤.៧៧៥.៩៦០៛០០



ទបើកស្របាក់ទបៀវតសមន្តន្ីរាជការស្ស្រមាប់ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤



ដែៃទី០៨

ផខតុលា

ឆានាំ២០១៤

ច្ូលរួមស្របជុាំស្ព
ី ្ កា
ី រពិនត
ិ យ

និងអនុមត
័ ផែនការផក

តស្រមូវស្ស្រមាប់ឆានាំ ២០១៤ របស្់រដ្ឋបាលទខត្ស្រពុះវិហារ ទៅាលាទខត្ ស្រពុះវិហារ
 ទធវើស្ាំទណើស្ុាំនិយត
័ ភាពែវិកាដែេកនុងជាំពក
ូ ៦៤

រត់ការដ្ល់នាយកដ្ឋឋនែគតែ
់ ង
គ ហ
់ ិរញ្ញវតថុ

ទៅស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 ទរៀបច្ាំឯការទបៀវតស ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ជូនមស្រនីរា
្ ជការ ទដ្ើមបីរត់ការ។
3. ការងារផែនការ និងសាិតិ ៖

 ដែៃទី ២៦ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមពិធស្រី បកាស្ែសពវែាយផែនការយុទធាន្តស្្
អភិវឌ្ឍន៏ាតិ ២០១៤-២០១៨ ទៅថ្ននក់ទស្រកាមាតិ ទៅទខត្ទស្ៀមរាប
 ដែៃទី ០៣ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤បានច្ូលរួមស្របជុព
ាំ ិភាកាស្្ីពីទគ្មលការផណនាាំផែនកទគ្មល
នទយាបាយ ស្ស្រមាប់ការកាងផែនការអភិវឌ្ឍន៏

និងកមា វិធី វិនិទយាគបីឆានាំរំកិលរបស្់ទខត្

ស្រពុះវិហារ ទៅាលាទខត្ស្រពុះ វិហារ។
4. ការងារទំនាក់ទំនងស្ថធារណៈ
 ដែៃទី ២៩ ផខកញ្ញញ ដ្ល់ដែៃទី ០១ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមកនុងវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពី
ការបទងកើនច្ាំទណុះដ្ឹងពីច្ាប់
ី លី
ច្ូលរួមទលើ វិស្័យដ្ធ

និងទគ្មលនទយាបាយពាក់ព័នធនឹងអភិបាលកិច្ចទដ្ឋយមានការ

និងធនធានធមាាតិដនគទស្រមាង

’ពស្រងឹងភាពាដដ្គូទឆាពុះទៅរកការ

ច្ូលរួម និងគណទនយយភាពកនុងអភិបាលកិច្ចដ្ីធលី និងធនធានធមាាតិទៅកនុងស្របទទស្កមពុា”
ទៅាលស្របជុកា
ាំ កបាទស្រកហម ទីរួមទខត្កាំពង់ធាំ
 ដែៃទី ០១ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមស្របជុាំស្ីព
្ កា
ី រងារបទច្ចកទទស្ស្ុខាភិបាលទខត្ ទៅ
ាលស្របជុម
ាំ នេីរស្ុខាភិបាលទខត្ ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប២២នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី០៥នាក់
 ដែៃទី ០២ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤

បានច្ូលរួមស្របជុព
ាំ ិភាកាការងារចាំបាច្់របស្់ស្រកុមការងារ

វាយតដមលទីស្រកុងាាតទខត្ ទៅមនេីរទទស្ច្រណ៍ទខត្
 ដែៃទី ០៩ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ច្ូលរួមស្របជុាំគណៈកមាការស្រតួតពិនត
ិ យដ្ាំទណើរការមូលនិធស្
ិ ម
ធម៌ស្របចាំស្រតីមាស្ទី

៣

ទៅាលស្របជុាំមនេរី ស្ុខាភិបាលទខត្

ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប

១៨នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ០៣នាក់
 ដែៃទី ០៩ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ច្ូលរួមស្របជុាំាមញ្ញរបស្់គណៈកមាាធិការពិទស្រគ្មុះទយាបល់
កិច្ចការន្តស្្ី និងកុមារ ទៅាលាស្រស្ុករទវៀង ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប២៥នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី
២០នាក់
 ដែៃទី ១៧ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ច្ូលរួមកនុងកមា វិធីបទ
ិ វគគបណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពីបដ្ិស្ណ្ត
ឋ រកិច្ច
និងស្ុវតថិភាពច្ាំណីអាហារ ទស្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្ម បា៉ ក់ ស្ុខុម រដ្ឋទលខាធិការស្រកស្ួង
ទទស្ច្រណ៍ ទៅាលស្របជុា
ាំ លាទខត្ស្រពុះវិហារ។
II.

សកមមភាពការងារតាមវិស័យ ៖

1. សកមមភារផ្លូវជន្រទ ៖
 ស្រកុមការងារទរៀបច្ាំបញ្ជីារទពើភ័ណឌនិងមូលដ្ឋឋនទិនននយ
័ ែលូវជនបទថ្ននក់ទខត្បានច្ុុះស្រស្ង់ទិនននយ
័
ែលូវលាំជនបទ ទទួលបាន លទធ ែលដ្ូច្ខាងទស្រកាម ៖
 ែលូវស្របទភទទលខ០១ ច្ាំនួន ០៣ផខស

ស្របផវង ៨៤.១ គីទបូផម៉ស្រត

 ែលូវស្របទភទទលខ០២ ច្ាំនួន ១៣ផខស

ស្របផវង ២៥៧.៩ គីទបូផម៉ស្រត

 ែលូវស្របទភទទលខ០៣ ច្ាំនួន ៣៥ផខស

ស្របផវង ៣៦៩.៩ គីទបូផម៉ស្រត

 ែលូវស្របទភទទលខ០៤

ស្របផវង ៤៧១.៨៧៥ គីទបូផម៉ស្រត

ច្ាំនួន ៣១៧ផខស

 ទធវើការផែទាំាលកខណៈខួបែលូវស្រកាលស្រគួស្ស្រកហមច្ាំនួន ០៣ផខសស្របផវង ២១.២១៣ផម៉ស្រត និង
ុ ាាំកាន្ ទខត្
លូច្ាំនួន១៤ កផនលងស្ទស្រមច្បាន៧៥% ស្ថិតទៅឃុយា
ាំ ង និងឃុស្រាំ ស្ផអម ស្រស្ក
ស្រពុះវិហារ គទស្រមាងឆានាំ២០១៤
 ការងារគទស្រមាងទឹកជាំនន់ែូ លវស្រកាលស្រគួស្ស្រកហមច្ាំនន
ួ ០១ផខសស្របផវង ១២.៥០០ផម៉ស្រត និងលូ
ស្រគប់ស្របទភទ ច្ាំនួន ១១កផនលង ស្ទស្រមច្បាន ១០០% ស្ថិតទៅឃុស្រាំ ពុះឃ្លង
ាំ ,ឃុាំរកា ស្រស្ុក
ផតបងមានជ័យ និងស្រស្ុករទវៀង ទខត្ស្រពុះវិហារគទស្រមាងឆានាំ២០១៤
 ទៅច្ូលរួមស្ិកាខាលាស្្ីពកា
ី រពស្រងឹងស្មតថភាពអនុវត្ែ វិកាកមា វិធីទរៀបច្ាំទដ្ឋយនាយកដ្ឋឋន
ែគត់ែង
គ ់ និងហិរញ្ញវតថុ ដនស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទៅទខត្ស្រពុះស្ីហនុ
 ជូនគណៈស្របតិភូ ស្រកស្ួងទស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញវតថុ និងស្របតិភូស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ច្ុុះទធវើ
ការស្រតួតពិនត
ិ យែលូវផែទាំាស្របចាំ និង ខួប ស្ស្រមាប់គទស្រមាងផែនការឆានាំ ២០១៥
 ដែៃទី ០២-០៣ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ច្ុុះស្ិកាែលូវផែទាំាលកខណៈខួប ០១ផខស ស្របផវង
៥០០ផម៉ស្រត និង លូទទល កាត់ែូ លវមុខកាត់ ១០០០ម.ម ច្ាំនួន ០២កផនលង
 ដែៃទី 0៤ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ច្ូលរួមស្របជុាំាមួយគណៈស្របតិភូគទស្រមាង RIP និង និងច្ុុះស្រតួត
ពិនិតយ ផខសែលូវមួយច្ាំនួនកនុងទខត្ស្រពុះវិហារ៖


ផខសទី០១

: ស្រកាាំងដ្ូង - ភូមិាាង

ស្របផវង ៣៥ គីទបូផម៉ស្រត



ផខសទី០២

: ែលូវាតិទលខ ៦២ -ភូមិឪទបឹក

ស្របផវង ៦ គីទបូផម៉ស្រត



ផខសទី០៣

: ាវយបា៉ ត - ទត្

ស្របផវង ១៧ គីទបូផម៉ស្រត

 ដែៃទី០៦-១០ ផខតុលា ឆានាំ២០១៤ ច្ូលរួមវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ លពស្រងឹងការស្រគប់ស្រគងរដ្ឋបាល និង
បុគល
គ ិក

ទៅទខត្ស្រពុះស្ីហនុ

ផដ្លទរៀបច្ាំទដ្ឋយនាយកដ្ឋឋនរដ្ឋបាល

និងកិច្ចការទូទៅដន

ស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។
2. ការងារែគត់ែគង់ទឹកជនបទ
 ដែៃទី ០៩-១០ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមស្ស្រមបស្ស្រមួលស្្ីពីការែ្លប
់ ទច្ចកទទស្ទលើ
ដ្ាំទណើរការស្របព័នធផច្កចយទឹកស្ហគមន៍ ទៅភូមិទករ ្ិ៍ និងស្ាំ រត
ិ ស្ហការឧបតថមភទដ្ឋយអងគការ
ទស្សនៈពិភពទលាកកមពុាស្របចាំស្រស្ុករទវៀង ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប ៥៧នាក់ ស្រស្ី ៤៩នាក់
និងកុមារ ១៣នាក់។
3. ការងារផែទំសុខភាពជនបទ
 ដែៃទី ១៣-១៨ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានស្ស្រមបស្ស្រមួលកនុងយុទធនាការលាងស្មាាតដដ្ាមួយ
ាបូ ទៅភូមិកាំទពញ ទកាងទយាង ាាំផស្រស្ រស្ាី យាង និងភូមិអនេល
ិ
ឃុាំយាង ស្រស្ុកាាំកាន្

ស្ហការឧបតថមភទដ្ឋយអងគការ

FLD

ស្របចាំទខត្ស្រពុះវិហារ

ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប

១៨៣នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ១២៣នាក់
 ដែៃទី ២៦ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមកិច្ចស្របជុាំពិទស្រគ្មុះទយាបល់ទលើកទី ១ ស្្ព
ី កា
ី របទងកើត
ផែនការស្កមាភាពាតិ ៥ ឆានាំ ២០១៤-២០១៨ ស្ស្រមាប់ វិស្យ
័ ែគត់ែត
គ ់ទឹកជនបទ និង
អនាម័យជនបទ ទៅស្ណ្ត
ឋ គ្មរាន់ទវ
 ដែៃទី ០៦-០៨ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមកនុងការច្ុុះវាយតដមល ភូមទិ ដ្ឋយមានការច្ូលរួម
ពីស្ហគមន៍ ដ្ឹកនាាំអនុវត្អនាម័យ ទៅ ១០ភូមិដនស្ងាកត់បា៉លហាល ឧបតថមភទដ្ឋយអងគការ
UNICEF ផដ្ល មានអនកច្ូលរួមស្រុប ១៩៩នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ១១៩នាក់
 ដែៃទី ១៣-១៥ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមកនុងយុទធនាការបាំែុស្ស្កមាភាពអនាម័យទៅ
១០ភូមិដនស្ងាកត់បា៉លហាល

ឧបតថមភទដ្ឋយអងគការUNICEF

ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប

៥៩១នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ២២៣នាក់ កុមា រី ២១នាក់ និងកុមារា ០៦នាក់
 ដែៃទី ២០-២៣ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ុុះទៅទស្រជើស្ទរីស្ជនបទងាគលអនាម័យភូមិ ច្ាំនន
ួ
៧៥នាក់ ស្រស្ី ៣១នាក់ ទលើ ៤ស្រស្ុក ៦ឃុាំ និង ១៥ភូមិ។
4. ការងារបណត ុះបណ្ត
ត ល និង ស្រស្ថវស្រាវ ៖ មិនបានែ្ល់របាយការណ៍
5. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍៖
 បានទាំនាក់ទាំនងការងារាមួយនាយកដ្ឋឋនអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍

ស្្ីពីការងារអនុវត្គទស្រមាង

អភិវឌ្ឍន៍ភូមិច្ស្រមុុះ ឆានាំ ២០១៤
 ដែៃទី ២៤ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ទលាកអនុស្របធានមនេរី ទទួលបនេុក និងទលាកស្របធានការិយា
ល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍

បានច្ូលរួមកនុងកិច្ចស្របជុព
ាំ ិនិតយ

និងពិភាកាទស្ច្ក្ីស្រពាងផែនការ

យុទធាន្តស្្អភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍ ២០១៤-២០១៨ ទៅទីស្ីកា
្ រស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។
6. ការងារចសដ្ឋកិចចជនបទ៖ គ្មមនសកមមភាព
7. ការងារជនាតិចដ្ើមភាគ្តិច៖ គ្មមនសកមមភាព
8. ការងារខយន្ឌ្័រ ៖
 ដែៃទី ១៩ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំនន
ួ ០២រូប បានច្ូលរួមកិច្ចស្របជុាំបណ្ត
្ ញការងារ
ទយនឌ្័រស្រតីមាស្ទី ៣ ទៅាលស្របជុាំមនេីរកិច្ចការនារីទខត្ ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប ៤៥នាក់
កនុងទនាុះស្រស្ី ៣៧នាក់
 ដែៃទី ២៩-៣០ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមទវទិកាថ្ននក់ស្រស្ុកទដ្ើមបីផស្វងយល់ ស្្ីពី
ទគ្មលនទយាបាយវិមជឈការ វិស្ហមជឈការ និងទយនឌ្័រ ទៅាលាទខត្ស្រពុះវិហារ ផដ្លមាន
អនកច្ូលរួមស្រុប ២២៨នាក់ ។

9. ការងារ NGOs៖
 ដែៃទី ១៣-១៨ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានស្ស្រមបស្ស្រមួលកនុងយុទធនាការលាងស្មាាតដដ្
ាមួយាបទូ ៅភូមិកាំទពញ,ទកាងទយាង,ាាំផស្រស្,រស្ាី,យាង,និងភូមិអនេល
ិ

ឃុយា
ាំ ង

ស្រស្ុក

ាាំកាន្ ស្ហការឧបតថមភទដ្ឋយអងគការ FLD ស្របចាំទខត្ស្រពុះវិហារ ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប
១៨៣នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ១២៣នាក់
 ដែៃទី ០៩-១០ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមស្ស្រមបស្ស្រមួលស្្ីពីការែ្លប
់ ទច្ចកទទស្ទលើ
ដ្ាំទណើរការស្របព័នធផច្កចយទឹកស្ហគមន៍ ទៅភូមិទករ ្ិ៍ និងស្ាំ រត
ិ ស្ហការឧបតថមភទដ្ឋយអងគការ
ទស្សនៈពិភពទលាកកមពុាស្របចាំស្រស្ុករទវៀង ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប ៥៧នាក់ ស្រស្ី ៤៩នាក់
និង កុមារ ១៣នាក់។
10. គ្ចស្រោង / កមម វិធី ៖
10.1. គខប្ោងឧរតថមភខសបៀងរខន្ថ ម-ហិរញ្ញទាន្រខន្ថ ម (ADB)
 ដែៃទី ១៤ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ច្ុុះស្រតួតពិនត
ិ យស្មិទធិែល និងជួបាមួយអនកទទួលែល
ពីគទស្រមាង មួយច្ាំនួន ផដ្លគ្មាំស្រទទដ្ឋយគទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបនាេន់ ទៅឃុាំែាី,ឃុាំគូផលនតបូង
និងឃុាំគូផលនទជើង កនុង ស្រស្ុកគូផលន ទដ្ើមបីទស្រតៀមស្ស្រមាប់ ADB review mission ទៅដែៃទី
២១ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ ទខត្ស្រពុះ វិហារ។
10.2. កមម វិធីែគត់ែគង់ទឹកស្ថតត និងអនាម័យ ចតាតាមស្ថរចរៀន និងសហគ្មន គាំំស្រទែវិកា
ចោយ UNICEF)
 ដែៃទី ០៦-០៨ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមកនុងការច្ុុះវាយតដមលភូមិ ទដ្ឋយមានការច្ូលរួម
ពីស្ហគមន៍ដ្ឹកនាាំ អនុវត្អនាម័យ

ទៅ១០ភូមិដនស្ងាកត់បា៉លហាល

ឧបតថមភទដ្ឋយអងគការ

UNICEF ផដ្ល មានអនកច្ូលរួមស្រុប១៩៩នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ១១៩នាក់
 ដែៃទី ១៣-១៥ ផខតុលា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមកនុងយុទធនាការបាំែុស្ស្កមាភាពអនាម័យទៅ
១០ភូមិ

ដនស្ងាកត់បា៉លហាល

ឧបតថមភទដ្ឋយអងគការUNICEF

ផដ្លមានអនកច្ូលរួមស្រុប

៥៩១នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ២២៣នាក់ កុមា រី ២១នាក់ និងកុមារា ០៦នាក់។

